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Voorwoord

Zoals wel eerder is gebeurd, heb ik ook nu weer laat in de gaten dat ik mijn 
voorwoord inleveren moet. Ik houd mij veel liever bezig met technische 
dingen zoals sleutelen. Tevens maak ik artikeltjes over het verbeteren van 
de Horex motoren. Maar ook het onderhoud aan drie woningen voer ik 
grotendeels zelf uit. U begrijpt dat het voorwoord soms aan de aandacht 
ontsnapt. Toch probeer ik mijn bijdrage aan ons clubblad op tijd in te 
brengen.

Niet te vergelijken met mensen die door het Coronavirus gedwongen in 
quarantaine moeten blijven, ben ik op dit moment door Ciara gestimuleerd 
binnenshuis te vertoeven. Terwijl de wind om het huis waait vordert het 
schrijven 
van voor-
woord en 
technische 
artikeltjes 
langzaam.  
Maar de 
gedachte 
van onder-
staande 
motorrijder 
is voor mij 
een ideaal 
voorbeeld 
voor de verre 
toekomst.

Groet Gerard
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37e Horex Treffen Nederland 2020
5 t/m 7 juni 2020 in Groenlo

Ook in 2020 wordt er weer het jaarlijke Horex Treffen georganiseerd. We 
zijn druk bezig de laatste puntjes op de i te zetten en met de laatste voor-
bereidingen bezig.
Het komende treffen betreft alweer de 37e editie. We zullen te gast zijn 
bij Boerderij Groot Antink in het pittoreske Achterhoekse Groenlo, alwaar 
we het gehele weekend verzorgd worden door Ted Geerdinck en Judith 
Eringfeld.

Boerderij Groot Antink heeft een rustiek gelegen campingterrein in het 
wonderschone Achterhoekse landschap met uitstekende sanitaire voor-
zieningen. Ook kun je er prachtige streek- en natuurproducten kopen. Het 
terrein ligt pal tegen de dorpsgrenzen van vestingstad Groenlo, die een 
hoofdrol speelde in de Tachtigjarige Oorlog. Ook werd hier ooit een inmid-
dels befaamd biertje gebrouwen, die bij de Achterhoekers niet meer weg 
te denken is uit de koelkast.
Neem een kijkje op de website van Groot Antink (www.grootantink.nl) en 
laat je overtuigen om in 2020 aanwezig te zijn op het mooiste motortreffen 
van Nederland! Aanmelden is mogelijk door het inschrijfformulier volledig 
ingevuld per post of per mail op te sturen naar de organisatie. Dit inschrijf-
formulier heb je ontvangen samen met het clubblad van december 2019, 
maar is evt. ook te downloaden op onze website (www.horexclub.nl). 

Zoals het er nu uitziet, zullen wederom enkele buitenlandse gasten ons 
treffen komen bezoeken. Dit betreft gasten uit o.a. Duitsland, Zwitserland 
en Denemarken. Om hen een goed welkom te heten en zich zoveel moge-
lijk thuis te laten voelen, zou het mooi zijn als er veel eigen leden aanwezig 
zijn in Groenlo. Het kampeerterrein is groot genoeg en vooralsnog geheel 
voor onze club gereserveerd. Meld je dus gauw nog even aan en zorg dat 
je erbij bent!!

Hopelijk zien we elkaar begin juni in de Achterhoek.
Mikel Eringfeld
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Historisch Festival 2020

Op 11 en 12 juli 2020 organiseert Museum Huis Doorn wederom het 
Historisch Festival. Tijdens dit Festival brengen wij onze bezoekers (in 2019 
waren dat er meer dan 6000) in contact met de geschiedenis van Neder-
land. 
Tevens is er een informatie en handelsmarkt en worden er een groot 
aantal demonstraties verzorgd die een goed inzicht geven in verschillende 
aspecten van ons verleden. 
Het Historisch Festival richt zich op een brede doelgroep en met name op 
jonge gezinnen. 
Voor de invulling van het Festival hebben wij de beschikking over een 34ha 
groot Museum landgoed. 
In 2020 verbinden wij het thema REIZEN aan ons Festival. 
Wij willen onze bezoekers laten zien hoe wij ons in het verleden, heden 
en in de toekomst verplaats(t)en. Hierbij denken wij aan de inzet van een 
breed scala aan voertuigen waarbij wij er per merk een 5 tot 10 tal uitnodi-
gen welke zich buiten ons landgoed op de fraaie Heuvelrug kunnen mani-
festeren. 

Mochten leden van onze Horex Club Nederland geïnteresseerd zijn om 
hieraan deel te nemen, dan zouden er enkele leden met hun motoren 
namens de club aanwezig kunnen zijn. Aanmelden of het opvragen 
van meer informatie kan via de mail van onze secretaris Marc Hartman 
(m.hartman1@caiway.nl).
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Techniek: verbetering nokkenas smering van de Resident 
en Imperator

In juli 2017 heb ik op aanraden van Albert Eringfeld een olie opvangbakje 
ter verbetering van de nokkenassmering bij de Resident gemonteerd. 

Het doel is dat de nokken continue door een 
laagje olie draaien, waardoor direct bij het 
starten een optimale smering ontstaat tussen 
nokken en stoters.

We rijden nu al ruim 3 jaar met deze modifica-
tie aan de motor, en het valt op dat de motor 
minder bijgeluiden maakt. 
Ook bij de Imperator heb ik nu een soortge-
lijke verbetering toegepast. Na een teleurstel-
lende ervaring met gereviseerde nokkenas 
en nokkenas tuimelaars heb ik deze nieuw 
gekocht. Ook de nokkenas ketting en de kunst-
stof spangeleider zijn nieuw. 
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Van een oude wasmachine het 0.5mm RVS plaatwerk twee bakjes van 45 
bij 45mm uitgeknipt en de zijde om gezet. De hoeken met zilverhardsol-
deer verbonden. 

Van hetzelfde materiaal de beves-
tigingshoekjes gemaakt. Ook weer 
aan de bakjes hard gesoldeerd. 
De ronding van het lager en beves-
tigingsgaatjes afgetekend, geboord 
en uitgeslepen.
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Daarna de bakjes 
met Locktide 5927 
(hoge temperatuur 
bestendige kit) en 
korte inbusboutjes 
in de kop gemon-
teerd.
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Nokkenas ingebracht en de lagers aan beide zijde gelijkmatig ingeperst.

De tuimelaars en ketting gemonteerd.
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Bakjes gevuld met olie en motor enkele omwentelingen rond getrapt  

Omdat de nieuwe nokkensas 
een ander nummer heeft en 
er ogenschijnlijk anders uitziet 
dan het origineel, heb ik een 
gradenschijf op de krukas ge-
monteerd ter controle van de 
kleptiming.
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Om een zo nauwkeurig mogelijke aflezing te kunnen doen, heb ik, zoals 
voorgeschreven, de klepspeling op 2mm afgesteld. Volgens de gegevens 
moet de kleptiming een overlap hebben van 23 graden. Bij de nu gemon-
teerde nokkenas is dat 30 graden. Ook het moment van openen en sluiten 
bij het onderste dode punt wijkt iets van de originele opgave. Ik zie dit als 
een verbetering van de vulling en spoeling bij het verbrandingsproces.
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Na deze constatering, de klepspeling weer op voorgeschreven waarde van 
0mm afgesteld.
Om te kunnen zien hoe de olieverplaatsing plaats vindt, heb ik van dik 
plexiglas en aluminium rand een doorzichtige inkijk gemaakt.
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Bij het aantrap-
pen is het rond-
spatten van de 
olie uit de bakjes 
direct zichtbaar. 
Pas na 3 secon-
den spat een  
grotere hoeveel-
heid olie tegen 
het raam. Dit 
betekent dat er 
nu ook olie door 
de oliepomp 
uit het carter 
naar de nok-
kenas verplaatst 
wordt. Als het 
motor toerental 
iets opgevoerd 
wordt, verplaatst 
ook de ketting 
olie omhoog. Het 
is geruststellend 
om te zien dat 
het klepmecha-
nisme ruim ge-
smeerd wordt.

Dit verslag is een beknopte beschrijving van de werkzaamheden. In 
werkelijkheid heeft het bijna een jaar geduurd voordat ik de motor kon 
testen. 
Voor geïnteresseerde / belanghebbende is het mogelijk foto’s met toelicht-
ing via de mail uit wisselen.

Groet,
Gerard Hilbers
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CO2-uitstoot Horex-oldtimer binnen de “groene perken”!

Bijna elke dag staat er wel ergens iets over klimaatopwarming en CO2-uit-
stoot te lezen. Alle oldtimers worden veelal over één kam gescheerd. Het 
verbruik zou te hoog zijn en de verbranding niet optimaal.

Een Horex viertaktmotor met een inhoud van 350-400cc is juist een mini-
male verbruiker van benzine.
Met een tankinhoud van ca. 18 liter heb je  gemakkelijk een bereik van ca. 
450 km, d.w.z. een verbruik van 1:25, oftewel 4 liter benzine op 100 km.
Met een goede afstelling van ontsteking en vooral carburateur is het zelfs 
veel minder; 1:30 tot 1:35 is absoluut geen utopie.
Ook de brandstof zelf kan het verbruik behoorlijk beïnvloeden, E5 en E10 
helpen daarbij niet echt. Beter is hier Euro 98 of hoger (Shell V-power of 
vergelijkbaar) te tanken.

De hoeveelheid CO2 is volgens het oldtimertijdschrift ‘Praxis’ erg gemak-
kelijk te berekenen. Men vermenigvuldigt het verbruik per 100 km met de 
factor 23,2 en hiermee is de CO2-uitstoot bekend.
In ons geval max. 4 x 23,2 = 92,8 gram CO2 per kilometer, dus veel lager 
dan een zogenaamde milieuvriendelijke compacte auto met een cilinderin-
houd van 1000cc.
Een vergelijkingstest onder oldtimers zou weleens een verrassende uitslag 

kunnen geven.

Een ombouw van een 
oldtimer naar een 
E-aandrijving is, zoals 
af en toe te lezen 
valt, milieutechnisch 
gezien, absolute 
onzin.

AE
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Horex S8 aan de Wolga

Ooit, ca. 10 jaar geleden, werd ik eens gebeld door een Rus die zich voor-
stelde als een verzamelaar van motoren uit het tijdperk van 1930-1945. Hij 
was nu op zoek naar een Horex S8, een tweecilinder, waarvan er slechts 96 
gebouwd werden in de periode 1932-1935.

Deze Vyacheslav Sheyanov was zeer goed op de hoogte van het aantal S8 
motoren welke er volgens hem nog moesten zijn en vroeg of ik nog andere 
personen kende die er één zouden willen verkopen.
Er waren me wel een paar namen bekend, maar die had hij al gebeld. Ik 
denk dat hij zelfs beter op de hoogte was dan ik. Hij vertelde dat hij bezig 
was een museum op te zetten met alleen maar motoren met een inhoud 
groter dan 750cc .

Een paar jaar later werd ik nog een keer gebeld door Hubert Fehrenbach 
dat hij op zoek was naar een S8 en dat hij in opdracht handelde van Sheya-
nov. Dat zou nog niet zo eenvoudig worden, dacht ik nog. Het telefoontje 
verbaasde me echter niet, aangezien ik onlangs op het net het museum 
Wonderworld in de plaats Petra Dubrava tegenkwam.
Dit museum was gevestigd in de buurt van Samara, zo’n 1000km van 
Moskou verwijderd en min of meer in de buurt van Togliatti. Dat zegt wel 
iets, immers was dit de stad waar de Lada’s in licentie (Fiat 124) gebouwd 
werden, en inmiddels in handen van Renault/Nissan.

Op het net kun je alles over dit museum vinden; doelstelling is het het 
doorgeven van kennis over de geschiedenis van het gouden tijdperk in de 
motorindustrie.

Er is een opdeling in groepen:
1 Elite burgermotoren, sneller dan 100mph
2 4-cilindermotoren
3 Militaire motoren en zijspannen
4 Russische motoren
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Je kunt er 
zelfs een 
Golden 
Era-motor 
huren voor 
een rit op 
het terrein 
of een uitleg 
krijgen over 
de motor 
waar je iets 
meer van 
wilt weten.
Er blijkt in 
het verre 
Rusland 
behoorlijk 
wat belang-
stelling te 
bestaan voor 
dit museum 
en op You 
Tube kun je 
de S8 daad-
werkelijk 
zien rijden. 
Volgens mij 
stond deze 
S8 ooit in 
het Horex 
museum in 
Bad Hom-

burg. Wie deze illustere Horex S8 niet kent, kan hier mooi een kijkje gaan 
nemen.

AE
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advertentie

Techniek; wetenswaardigheden over de stoterstanghuls

Wetenswaardigheden;
- de lengte ervan bij een Regina 02-250cc is 132mm
- bij de Regina Sport is dat 138 mm
- bij de Regina 0-01-03-06 is dat 141mm

Als deze te lang ingeschroefd wordt, kan het gebeuren dat de stoterstang 
aan de onderkant tegen de stoterstanghuls schuurt en krom gedrukt 
wordt.
Ook kan het gebeuren dat de stoterstanghuls dan tegen het nokkenasaa-
ndrijftandwiel drukt (dit  alleen bij de 01-02-06 blokken en de blokken die 
omgebouwd zijn met tandwielpompen) en dit aluminium tandwiel kan 
beschadigen. Men ziet dikwijls dat de bovenkant een spoor vertoont.
Het beste is om onder de moer van de stoterstanghuls een Cu-ring te mon-
teren, afmeting 36x42x2mm, zodat er geen valse lucht kan binnendringen. 
Ook wordt het vlak niet beschadigd waar de moer op drukt.

AE
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Belangrijke kamervragen over Mobiel 
Erfgoed

  
Kan het Mobiel Erfgoed blijven rijden?  
Op 19 februari hebben de Tweede Kamerleden 
Remco Dijkstra (VVD), Wytske Postma (CDA) en 
Chris Stoffer (SGP) schriftelijke vragen gesteld 
aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap en van Infrastructuur en Waterstaat.  
De FEHAC is er blij mee dat de politiek de vraag 
hoe we in de toekomst omgaan met mobiel erf-
goed nu serieus oppakt!  
  
Uitspraken FIVA-president reden voor de vragen   
De aanleiding voor de vragen was een interview met FIVA-president Tiddo 
Bresters, waarin hij zich zorgen maakt of oldtimers in de toekomst nog van 
de openbare weg gebruik kunnen maken.  
 
Bescherming van ons mobiel erfgoed 
De FEHAC werkt al heel lang aan een goede bescherming van ons mo-
biel erfgoed.   
Een paar voorbeelden op welke terreinen dat gebeurt:  
- door actief te participeren in MCN (de Mobiele Collectie Nederland); 
- inzet op het verbeteren en nog beter bruikbaar maken van het NRME 
(Nationaal Register 
  Mobiel Erfgoed); 
- uitdragen van een duidelijke visie over een duurzame toekomst van ons 
erfgoed; 
- initiatieven te nemen en te ondersteunen voor het ontwikkelen van 
nieuwe, schone 
  brandstoffen en op die manier in belangrijke mate bij te dragen aan ver-
betering van de 
  luchtkwaliteit en vermindering van de gevolgen van de klimaatverander-
ing. 
Daarmee zijn al belangrijke resultaten bereikt.  
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Standpunt milieuzones   
Milieuzones zijn soms onvermijdelijk. Schone lucht vindt immers iedereen 
belangrijk.   
De FEHAC werkt daar loyaal aan mee, maar zet ook in op uitzonderingen 
voor mobiel erfgoed zodat onze klassieke voertuigen zonder belemmering 
in de milieuzone kunnen komen, als daar reden voor is. Nu ligt die uitzon-
dering voor dieselvoertuigen op 40 jaar en ouder.    
   
Definitie mobiel erfgoed hoeksteen voor beleid  
Ondanks de inzet van de FEHAC, zien we op een aantal terreinen dat het 
langzamerhand minder vanzelfsprekend wordt dat er ontheffingen voor 
oldtimers komen. Enerzijds komt dat door onbekendheid, anderzijds 
omdat de definitie van wat mobiel erfgoed is, min of meer ‘verborgen’ is 
opgenomen in de regelgeving. Zo kon het enige jaren geleden gebeuren 
dat voor de vrijstelling van Motorrijtuigenbelasting ineens een leeftijd van 
40 jaar werd gehanteerd. Dat, terwijl de aanvaarde definitie toch écht 30 
jaar aangeeft.  
  
Standpunt ministers OCW en IenW moet nu duidelijkheid gaan geven  
Er is dus alle reden voor om het mobiel erfgoed nu goed in kaart te bren-
gen. Er moet duidelijk worden wat mobiel erfgoed is en wat niet. Daar-
mee kan de toekomst van onze mooie klassiekers weer wat beter ge-
borgd worden. Bovendien kan iedereen dan blijven genieten van ons mo-
biel erfgoed waar het hoort: buiten, rijdend op plaatsen waar het niet 
stoort en zodat ook anderen aan ons erfgoed genoegen kunnen beleven.  
Of, zoals Kamerlid – en een van de indieners van de vragen - Remco Dijks-
tra het zei: ‘Wat is er mooier dan op een zonnige dag, in je klassieker langs 
mooie dorpen, weilanden, dijken en bossen te rijden, raampje open en 
genieten maar. En intussen je klassieker laten zien aan al die anderen die, 
zonder het voorrecht van bezit, er toch plezier aan beleven’.  
   
Nu nog even het antwoord van de Ministers afwachten....
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Techniek: ontsteking

Af en toe is het raadzaam de kontaktpuntjes te vervangen, want het kan 
een behoorlijke afwijking veroorzaken van het ontstekingstijdstip.
Normaal is het 5 graden voor bdp (bovenste dode punt), dat de puntjes 
openen, maar als het bakelieten nokje ca. 0,5mm afgesleten is, dus van 
totale hoogte 8mm naar 7,5mm, veroorzaakt dat een afwijking van maar 
liefst 25 graden. Hierdoor zal de motor niet of nauwelijks nog starten.
Dus de gradenschijf middels een magneetje op de bout van de vervroeger 
plaatsen en een 2mm draad bevestigen onder de moer van de cilinder-
voet en deze als wijzer toe naar de gradenschijf buigen om het nulpunt te 
vinden.

Het nulpunt vind je het gemakkelijkst,als je de motor in de 4 versn. zet 
en het achterwiel op de bok draait (linksom draaien(,de bougie eruit en 
middels schroevendraaier of iets anders het hoogste punt zoeken van de 
zuiger.
De contactpunten moeten maximaal openen bij 0,4mm afstand.

AE

Mededelingen van de Penningmeester
Financieel verslag 2019

Hierbij presenteer ik de jaarrekening 2019, die helaas een negatief resul-
taat van € 512,04 vertoont.

Wij danken Mikel Eringfeld voor de productie en verzending van vier edi-
ties van ons gewaardeerde blad: echt hét visitekaartje van de club! Maar 
ons clubblad is tevens onze voornaamste kostenpost!
Hoewel de productie- en drukkosten ongeveer gelijk zijn gebleven, zijn de 
portikosten weer flink gestegen. De bruto kosten van het clubblad per lid 
zijn dit jaar bijna € 23,-. Per lid kost één clubblad dus € 5,74 waarvan ruim 
de helft (58%) voor rekening van de porti komt (€ 3,33). Na aftrek van de 
kosten van het clubblad blijft er van onze contributie van € 25,- nog slechts 
€ 1,73 over voor alle overige kosten.

21



HOREX CLUB NEDERLAND     maart 2020

22



HOREX CLUB NEDERLAND     maart 2020

Helaas had het weekend geen nettowinst, omdat de club afgelopen jaar 
erg luxe “All Inclusive” gelogeerd heeft in “De Motorschuur” in Gasselter-
nijveenschemond in Drenthe. De baten en lasten van ons Treffen liepen 
dus buiten onze administratie om. Daarnaast waren er geen meevallertjes 
als verkopen uit de clubwinkel, etc.
Het tekort van € 512,04 onttrekken wij aan het vermogen van de club, 
dat hierdoor zakte van € 6.341,11 naar € 5.829,07 Een daling van 8%! Het 
resterende vermogen is nog steeds 2,5x onze jaaromzet. Gelukkig is het 
clubtreffen dit jaar (2020) in Groenlo en wordt het weer op de ons be-
kende wijze met turflijsten georganiseerd, zodat deze penningmeester 
weer op een behoorlijk positief saldo mag rekenen!

Het aantal betalende leden (71 per eind 2019) is gelijk gebleven: 4 nieuwe 
leden, tegenover 3 opzeggingen en 1 geroyeerd lid vanwege wanbetaling.
Aan contributies over de jaren 2019 en 2020 ontving de club € 1.597,50 en 
er waren geen verkopen uit de clubwinkel. De rente op de spaarrekening is 
verder teruggelopen tot een schamele 0,01% (€ 0,48 of wel één ½ postze-
gel!). Achterstanden bij de contributiebetalingen zijn verder teruggedron-
gen. Enkele wanbetalers zijn geroyeerd. Ondanks het negatieve resultaat 
blijft de financiële positie van onze Horex Club goed!

Het clubweekend: Wij danken Hilbert Akkerman en Jogchum de Jong voor 
de voorbereiding van het clubweekend in Gasselternijveenschemond. Het 
was weer een fantastisch, boeiend, lekker en vooral gezellig treffen met 
een hele mooie rondrit door de veenkoloniën van Drenthe. 

(NB: Vanwege het “All Inclusive” karakter van het weekend is er 
géén afrekening!

Overige kosten en baten: het lidmaatschap van de FEHAC, de bestuur-
skosten en de kosten van onze domeinnaam www.horexclub.nl zijn in 2018 
gelijk gebleven.

Tenslotte:
Zoals inmiddels een traditie is geworden is de financiële clubadministratie 
tijdens het komende treffen in Groenlo door alle aanwezigen in te zien. 
Een financiële commissie zal dan de boeken controleren en een oordeel 
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geven over de financiële administratie van de club per 31-12-2019.
Meld u zich aan voor de kascommissie?

Met vriendelijke groet,
Paul Hoornweg
Penningmeester
29 februari 2020

Sf
ee

rp
la

at
je

 v
an

 e
en

 H
or

ex
 R

eg
in

a 
(in

ge
zo

nd
en

 d
oo

r P
ie

t H
ei

de
m

a)

24


